REQUERIMENTO
CANDIDATURA DE APOIO ÀS IPSS

Presidente da
Câmara Municipal de Ponta Delgada

Requerente

NIF/NIPC(*)

IPSS
Autoriza a notificação através dos seguintes contactos:
E-mail
Morada(*)
Código Postal(*)

-

Freguesia
Telefone

Telemóvel

(*) Preenchimento obrigatório

Requerimento
Vem requerer a V. Exª. atribuição de apoio, conforme o previsto no Regulamento de Apoio às Instituições Particulares
de Solidariedade Social para a(s) modalidade(s):

subsídio

projeto de desenvolvimento

Junta, para o efeito, os seguintes documentos:
Fotocópia de documento de reconhecimento do estatuto de IPSS;
Documento comprovativo da situação contributiva regularizada perante o Estado ou declaração de autorização
de consulta tributária nos termos da lei;
Relatório de contas do ano transato e respetiva ata de aprovação em Assembleia-Geral;
Projeto de resposta social, caso a candidatura seja dirigida a projeto de desenvolvimento (identificando os
critérios presentes no n.º 4 do artigo 8.º do Regulamento);
Orçamento detalhado da utilização prevista do apoio (por modalidade de candidatura).
O processo só terá seguimento após a receção de todos os documentos exigidos no n. º1 do artigo 6.º do
Regulamento. Em caso de incumprimento, decorridos 10 dias, será liminarmente indeferido e arquivado.
Autorizo a recolha dos meus dados pessoais e declaro que tomei conhecimento de que são única e exclusivamente para dar
14096/ 2021, em Diário da República, 2.ª série, PARTE H de 26 de julho de 2021, ou conforme disposto no artigo 102.º do Código
do Procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao previsto em legislação específica aplicável, sendo que o tratamento dos referidos
dados por parte do MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais.
A Câmara Municipal de Ponta Delgada poderá constituir uma base de dados no formato digital com a informação constante
neste documento e compromete-se a não a utilizar para outros fins que não o descrito, nem a ceder ou vender a terceiros. Saiba
mais em www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd.

Espera deferimento,
/

/

Requerente
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